
Magic Coaching
Program de formare tip specializare autorizat pentru ocupația

"Specialist în activitatea de coaching” (cod COR-242412) 

Seria a 6-a (Modulul 1: 28-29 Ian. 2023 … Modulul 11: 25-26 Nov. 2023)



Magic Coaching este un program de formare tip specializare în profesia "Specialist în

activitatea de coaching”, profesie recunoscută de statul Român din anul 2014 și inclusă în
Clasificarea Ocupațiilor din România (cod COR-242412) organizat de Universitatea Româno-
Americană începând cu anul 2016.
Certificatul de absolvire a programului este recunoscut la nivel european, oferind, sub
egida Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Muncii, validarea setului de
competențe profesionale specifice și constituind baza legală a practicării profesiei de Coach
în România.
Programul este gândit în special pentru cei care vor să devină profesioniști și să poată fi
plătiți pentru serviciile oferite. De el pot beneficia însă și cei care doresc doar să-și
îmbunătățească relațiile cu ceilalți sau competența profesională, pentru că abilitățile de
coaching pot fi folosite în orice interacțiune umană, inclusiv în relația cu sine.
La baza programului stau atât principiile etice și filozofice cât și tehnicile psihologiei
umaniste ale Programării Neuro-Lingvistice și Analizei Tranzacționale.

Despre program



Magic Coaching este pentru:

1. Persoanele interesate să practice legal profesia de Coach și să poată fi plătite pentru 
serviciile oferite.
2. Psihologii care vor să înceapă să ofere servicii de dezvoltare personală până la obținerea 
dreptului de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România.
3. Managerii, team leaderii sau antreprenorii interesați de dezvoltare personală și de 
îmbunătățirea performanței proprii sau a celor cu care lucrează.
4. Persoanele interesate de stabilirea sau menținerea unei relații armonioase în cuplu sau cu 
ceilalți membri ai familiei.

Cui se adreseaza programul



La finalul acestui curs vei fi capabil(ă) să:
 Explici diferențele dintre Coaching și celelalte profesii de suport uman similare: terapie, consiliere, training, 

mentorat, consultanță, management, etc.
 Identifici dacă persoanele care te contactează sunt potrivite pentru un proces de coaching sau este nevoie să le 

recomanzi alt specialist.
 Faci diferența între contractul administrativ (comercial-legal) și cel psihologic (alianța de coaching) și poți încheia 

contracte și emite facturi pentru serviciile oferite.
 Stabilești un raport profund cu potențialii clienți pentru ca ei să-ți răspundă la întrebări și să-și clarifice scopul 

pentru care au apelat la tine.
 Sprijini interlocutorii să-și definească obiective realiste și adecvate contextului mai larg în care aceștia trăiesc și 

muncesc.
 Provoci clientul să-și clarifice și împărtășească așteptările de la sine și de la ceilalți pentru a stabili relații de 

parteneriat autentice 
 Folosești comunicarea inter-umană cu scopul de a crea claritate și motivația clienților pentru acțiune, învățare și 

îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur.
 Creezi un cadru de siguranță, protecție și permisiune care va permite celor cu care lucrezi să-și crească autonomia 

prin creșterea nivelul de conștientizare, spontaneitate și intimitate.
 Devii un partener de relație conștient de propriile puncte forte și aspecte de îmbunătățit, un model de dezvoltare 

continuă pentru cei din jur.
 Îți folosești punctele forte și calitățile existente pentru a-ți defini propriu stil de lucru precum și modalitățile în care 

vei folosi experiența căpătată în timpul cursului.

Ce înveți



Calendarul cursului & condiții de înscriere

Programul de pregătire pentru Seria a VI-a este structurat astfel:
• 11 module de weekend, Sâmbătă & Duminică
• programul de studii, între 9:00 – 13:00 şi 14:00 – 18:30

Cele 11 module ale cursului se vor desfășura la următoarele date:
 28-29 Ianuarie 2023
 18-19 Februarie 2023
 18-19 Martie 2023
 8-9 Aprilie 2023
 6-7 Mai 2023
 27-28 Mai 2023
 17-18 Iunie 2023
 23-24 Septembrie 2023
 14-15 octombrie 2023
 4-5 Noiembrie 2023
 25-26 Noiembrie 2023

Data-limită de înscriere: Vineri, 13 Ianuarie 2023

Condițiile de înscriere și celelalte detalii despre program se regăsesc pe website-ul dedicat 
https://magic-coaching.ro/



Programul de formare va fi susținut de către Marian Opran. Absolvent al
Facultății de Electrotehnică a UPB și deținător al unei diplome de Studii
Academice Postuniversitare în Management obținută în anul 2010, Marian
Opran a lucrat în domeniul telecom din 1987 până în 2012, pentru companii
ca Romtelecom, Cisco Networks, Nokia-Siemens, Huawei sau ZTE și are o
experiență de 10 ani în diferite poziții manageriale atât în departamente
tehnice cât și în departamente de vânzări. În 2012 și-a înființat propria
companie de consultanță în afaceri și management și a început să vândă
servicii de dezvoltare personală persoanelor interesate să-și crească
performanța profesională sau calitatea relațiilor cu ceilalți ( mai multe detalii
pe https://totuldesprecoaching.ro). Este certificat din anul 2013 și re-
certificat în 2016 ca „Master Practitioner NLP” și „Licensed Associate NLP
Coach” de către Dr. Richard Bandler, unul dintre co-fondatorii Programării
Neuro-Ligvistice, iar în 2015 a devenit „Specialist în activitatea de coaching”.
Din 2017 este Formator al Universității Româno-Americane pentru programul
cursul autorizat pentru ocupația de “Specialist în activitatea de Coaching”
denumit MAGIC COACHING (https://magic-coaching.ro ).

Formator


